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یک اختالل مزمن استتک  ق عا ا یا استتم ان را هتتییدی اید یا یا با ان موا ق هتتدی ایدمقر این م ا ق  ق  صرع

قرمان صرع تهیق  رقی اند بق عالئم، علل، عوارض و  تهران آزمایشگاه خوب واقع در پاسدارانهمکاران ما قر

 می پرقازیمم

صرع سی یا  ستم اختالل یک اپی  پ صبی سی سک مر زی ع  باعث و هوق می غیرطبی ی مغز ف ا یک ان قر  ق ا

 مهوق می هوهیاری قاقن قسک از گاهی و احساسات غیرعاقی، رفتارهای از هایی قوری یا تشیج

 می مبتال سیی و عومی پیشییق نژاق، هر از را زنان هم و مرقان هم صرعم هوق مبتال صرع بق اسک ممکن  سی هر

 م ید

 تشیج طول قر ثانیق چید برای ساقگی بق صرع بق مبتال افراق از برخیم باهد متفاوت بسیار تواند می تشیج عالئم

سک مکرر طور بق قیگر برخی  ق حا ی قر هوند، می خیری شیج یک بروزم قهید می تکان را خوق پاهای یا ق  بق ت

( تحریک غیرعابل های تشیج) هدی هیاختق محرک بدون تشیج قو حداعلم قارید صرع هما  ق نیسک م یی این

 ماسک نیاز مورق صرع تشخیص برای م موالً افتد می اتفاق هم از ساعک 24 فاصلق با حداعل  ق

 چیست؟ عالئم صرع

 ان مغز  ق فراییدی هر بر تواند می تشیج هوق، می ایجاق مغز قر طبی ی غیر ف ا یک ق یل بق صرع  ق انجایی از

 :باهد زیر موارق هامل اسک ممکن تشیج های نشانق و عالئمم بگذارق تأثیر قهد، می انجام را

 موعک سرقرگمی 

 خیری هدن 

 سفک های ماهیچق 

 پاها و بازوها  یترل غیرعابل قهیدی تکان حر ات 

 اگاهی یا هوهیاری قاقن قسک از 

 اضاراب ترس، مانید روانشیاختی عالئم  

ستق عالئم شیج نوع بق ب سک متفاوت ت شتر قرم ا شیج نوع همان بق بار هر صرع بق مبتال فرق موارق، بی  می مبتال ت

 هوقم

هکان شیج م موالً پز ساس بر را ها ت ستق قو بق مغز غیرطبی ی ف ا یک هروع مکان و نحوی ا  عمومی یا  انونی ق

 م یید می بیدی طب ق
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 کانونی های تشنج

 تشتیج انها بق باهتد، مغز از ناحیق یک قر ف ط طبی ی غیر ف ا یک از ناهتی تشتیج رستد می نظر بق  ق هیگامی

 :هوند می ت سیم قستق قو بق ها تشیج اینم گویید می  انونی

شیج سک از بدون  انونی ت هیاری: قاقن ق شیج این هو شیج زمانی  ق ها ت  هوند، می نامیدی ساقی  زئی های ت

سک از باعث هیاری قاقن ق سک ممکن انهام هوند نمی هو سات ا سا ساس، بو، ظاهر، نحوی یا قهید تغییر را اح  اح

 بدن اعضای از یکی غیراراقی قاقن تکان بق میجر اسک ممکن همچیین تشیج نوع اینم قهید تغییر را صدا یا مزی

 مهوق زن چشمک های چراغ و سرگیجق هدن، سوزن سوزن مانید خوقی بق خوق حسی عالئم و پا یا بازو مانید

 هتتامل هتتوند، می نامیدی پیچیدی  زئی های تشتتیج زمانی  ق ها تشتتیج این اگاهی: قر اختالل با  انونی تشتتیج

 بق اسک ممکن هوهیاری، قر اختالل با  انونی تشیج طول قرم هستید اگاهی یا هوهیاری قاقن قسک از یا تغییر

 قستتک، ما ش مانید تکراری حر ات یا ندهید نشتتان وا یش خوق محیط بق م مول طور بق و هتتوید خیری فضتتا

 مقهید انجام ایقایری صورت بق رفتن رای یا بل یدن  ویدن،

 گرفتق اهتبای روانی بیماری یا نار و پسی میگرن، مانید عصبی اختالالت سایر با اسک ممکن  انونی تشیج عالئم

 ماسک نیاز  امل ازمایش و م اییق بق اختالالت سایر از صرع تشخیص برایم هوق

 عمومی شنجت

 نوع هتتشم هتتوق می نامیدی عمومی تشتتیج  ید، می قرگیر را مغز نواحی تمام رستتد می نظر بق  ق هایی تشتتیج

 مقارق و وق عمومی تشیج

شیج سیس:  ق ت شیج عیوان بق عبال اب  خیری با انهام قهد می رخ  وق ان قر م موال هد، می هیاختق مال پتی ت

 5 بین ف ط و هوند می مشخص  ب بق زقن ضربق یا زقن پلک مانید بدن ظریف حر ات بدون یا با فضا بق هدن

 اتفاق روز قر بار 100 اغلب بیفتید، اتفاق ایخوهق صورتبق اسک ممکن هاتشیج اینم اورند می قوام ثانیق 10 تا

 مهوندمی  وتای اگاهی قاقن قسک از باعث و افتیدمی

 ها تشتیج اینم بگذارق تأثیر هوهتیاری بر استک ممکن و هتوق می ها ماهیچق هتدن ستفک باعث تونیک: تشتیج

ضالت م موالً شک، ع سک ممکن و قهید می عرار تأثیر تحک را هما پاهای و بازوها پ  هما خورقن زمین باعث ا

 مهوند

 ازم هوق می عضالت  یترل قاقن قسک از باعث هوق، می هیاختق نیز ای عاری تشیج عیوان بق  ق اتونیک: تشیج

 بخوریدم زمین بق ناگهان هما  ق هوق می باعث اغلب قهد، می عرار تاثیر تحک را پاها اغلب این  ق انجایی
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 گرقن، م موالً ها تشتتیج اینم استتک همرای عضتتالنی قهیدی تکان و ریتمیک یا مکرر حر ات با  لونیک: تشتتیج

 م یید می قرگیر را بازوها و صورت

 بازوها بدن، باالیی عسمک اغلب و هوندمی ظاهر ناگهانی هایتکان یا هاتکان صورت بق م موالً میو لونیک: تشیج

 م ییدمی قرگیر را پاها و

 صتترعی تشتتیج نوع ترین قراماتیک هتتدند، می هتتیاختق مال گراند تشتتیج عیوان بق عبال  لونیک:-تونیک تشتتیج

ستید سک از باعث توانید می انهام ه هیاری ناگهانی قاقن ق  انهام هوند  رزش و ان باض بدن، هدن سفک و هو

 هوندم می زبان گرفتن گاز یا مثانق  یترل قاقن قسک از باعث اوعات گاهی

 چیست؟ علل بروز صرع

 وضتت یک این قیگر، نیمق قرم ندارق هتتیاستتایی عابل علک هیچ عارضتتق این بق مبتال افراق از نیمی حدوق قر صتترع

 : ملق از هوق، رقیابی مختلفی عوامل بق اسک ممکن

 تحک  ق مغز از بخشی یا  یید می تجربق  ق تشیجی نوع اساس بر  ق صرع، انواع از برخی ژنتیکی تاثیر 

 یک احتماالً موارق، این قرم هتتوند می قیدی ها خانواقی قر و هتتوند می بیدی طب ق گیرق، می عرار تاثیر

 برای اما قانید، می مرتبط خاصتتتی های ژن با را صتتترع انواع از برخی مح  ان مقارق و وق ژنتیکی تأثیر

 هرایط بق نسبک را فرق اسک ممکن ها ژن از برخیم هستید صرع علک از بخشی تیها ها ژن افراق، بیشتر

 م یید تر حساس هوق می تشیج باعث  ق محیای

 مهوق صرع باعث تواند می تروماتیک های اسیب سایر یا اتومبیل تصاقف اثر قر سر بق ضربق سر بق ضربق 

 هتتتریانی هایناهیجاری مانید عروعی هایناهیجاری یا مغزی تومورهای  ملق از مغزی های ناهیجاری 

صلی علک مغزی سکتقم هوند صرع باعث توانیدمی ،(AVMs) وریدی ساالن قر صرع ا  35 باالی بزرگ

 ماسک سال

 مییژیک، ها عفونک HIV، مهوند صرع باعث توانید می انگلی های عفونک برخی و ویروسی انسفا یک 

 سیب سیب بق نوزاقان: تو د از عبل ا ساس مغزی ا ستید ح هی تواند می  ق ه هد، عامل چیدین از نا  با

 فلج یا صرع بق میجر تواند می مغزی اسیب اینم ا سیژن  مبوق یا نامیاسب تغذیق ماقر، قر عفونک مانید

 مهوق مغزی

 مباهد همرای اوتیسم مانید رهدی اختالالت با تواند می صرع اوعات گاهی :رهدی اختالالت 

 :خطر عوامل
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 :قهید افزایش را صرع بق ابتال خار اسک ممکن خاصی عوامل

 مقهد رخ اسک ممکن سیی هر قر بیماری این اما اسک، هایع بیشتر بزرگساالن و  وق ان قر صرع هروع :سن

 مباهید تشیج اختالل بق ابتال خار م رض قر اسک ممکن قارید، صرع خانواقگی ساب ق اگر :خانواقگی ساب ق

 رانیدگی حین قر ایمیی  مربید بستن با توانید می همام اسک صرع موارق از برخی عامل سر صدمات :سر  راحک

 ف ا یک قر هر ک یا سواری موتورسیکلک اسکی، سواری، قوچرخق حین قر ایمیی  الی از استفاقی با و ماهین قر

 مقهید  اهش را خوق خار سر، بق اسیب باالی خار با قیگر های

 اسیب بق میجر تواند می خونی عروق های بیماری سایر و مغزی سکتق :عروعی های بیماری سایر و مغزی سکتق

سک ممکن  ق هوق مغزی  اعداماتی ها بیماری این بق ابتال خار  اهش برای توانید می همام هوق صرع باعث ا

 ورزش و ستتتا م غذایی رژیم یک خورقن ستتتیگار، از ا تیاب و ا کل مصتتترف  رقن محدوق  ملق از قهید، انجام

 ممیظم

 مقهد افزایش مسن افراق قر را صرع خار تواند می ع ل زوال

 را ابتال خار تواند می هتتتوق، می نخاع یا مغز قر ا تهاب باعث  ق مییژیک مانید هایی عفونک مغزی های عفونک

 مقهد افزایش

شیج با تواند می اوعات گاهی  وق ی قوران قر باال تب  هد همرای ت شیج قچار باال تب ق یل بق  ق  وق انیم با  ت

 مدت طوالنی تشیج  وقک  ق یابدمی افزایش صورتی قر صرع خارم هوند نمی مبتال صرع بق م موالً هوند، می

 مباهد قاهتق صرع خانواقگی ساب ق یا عصبی سیستم قیگر بیماری تب، با همرای

 چیست؟ صرع عوارض

 ماسک خارناک قیگران یا خوق برای  ق هوق هرایای بق میجر تواند می خاص های زمان قر تشیج یک قاهتن

 زمین بخورق ممکن اسک باعث اسیب بق سر یا استخوانها هوق تشیج حین قرفرق  اگر :افتاقن

صرع :هدن غرق شتر برابر 1۹ تا 13 ،افراق مبتال بق   د،نهو می غرق  رقن حمام یا هیا هیگام قر افراق ب یق از بی

 مقارق و وق اب قر تشیج احتمال زیرا

 با رانیدگی بق خصوص قر هیگام هوق، می  یترل یا هوهیاری قاقن قسک از باعث  ق تشیجی :اتومبیل تصاقفات

 مباهد خارناک تواند می ، ار با ماهین االت یا ماهین
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 ضتتد قاروهای از برخی و قارق همرای بق  یین و ماقر برای را خاراتی بارقاری قوران قر تشتتیج :بارقاری عوارض

 م قهید می افزایش را ماقرزاقی ن ایص بق ابتال خار صرع

هتق سا می های بچق و هوند بارقار توانید می صرع بق مبتال زنان ا ثر هید قا  قعک بق باید بارقاری طول قرم با

 م دباهی قاهتق قاروها تیظیم بق نیاز اسک ممکن و دیباه نظر تحک

شتر صرع بق مبتال افراق شکالت م رض قر بی سرقگی، ویژی بق روانی م ضاراب اف شی رفتارهای و افکار و ا  خوق 

 باهدم قارو  انبی عوارض همچیین و بیماری خوق با موا هق قر مشکالت از ناهی اسک ممکن مشکالتم هستید

 شود؟ می داده تشخیص چگونه صرع

هکی ساب ق هک بق عالئم و پز صمیم تا  ید می  مک پز هک م بوق خواهد مفیدخوب و  ازمایش  دام بگیرق ت پز

 را قرخواسک خواهد  رقم ذهیی عملکرق و حر تی های توانایی بررسی برای عصبی م اییق یک احتماالً

 و خون  امل همارش احتماالً پزهکم هوند رق باید هوند می تشیج باعث  ق هرایای سایر صرع، تشخیص برای

 م ید می تجویز را خون بیو هیمی ازمایش

 :هوق استفاقی زیر موارق بررسی برای خون ازمایش از اسک ممکن

 عفونی های بیماری عالئم 

 لیق و  بد عملکرق  

 خون گلو ز ساح 

سفا وگرافی ستی ترین رایج( EEG) ا کتروان سک ت شخیص برای  ق ا ستفاقی صرع ت  با ا کتروقها ابتدام هوق می ا

سک بق خمیر یک صل سر پو سک قرق بدون و غیرتها می ازمایش یک اینم هوند می مت سک ممکنم ا  فرق از ا

 ا کتروقهام هتتوق می انجام خواب هیگام قر ازمایش موارق، برخی قرم قهد انجام را خاصتتی  ار  ق هتتوق خواستتتق

 ماسک رایج صرع قر طبی ی مغزی امواج ا گوهای قر تغییراتم  رق خواهید ثبک را مغز ا کتریکی ف ا یک

 نشان را هوند تشیج باعث توانید می  ق را هایی ناهیجاری سایر و تومورها توانید می تصویربرقاری های ازمایش

 :باهد زیر موارق هامل اسک ممکن خوب و موثر ازمایشات اینم قهید

 اسکن تی سی 

 ای ار ام 

 پوزیترون توموگرافی (PET) 
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 امپیوتری توموگرافی   

 مهوید تشیج قچار برگشتی عابل یا اهکار ق یل هیچ بدون  ق هوق می قاقی تشخیص صورتی قر م موالً صرع

 شود؟ می درمان چگونه صرع

ساس بر قرمانی برنامقم  یید مدیریک را صرع توانید می افراق ا ثر سخگویی میزان و سالمتی عالئم، هدت ا  بق پا

 مبوق خواهد قرمان

 :از عبارتید قرمانی های گزییق از برخی

 می بین از را تشتیج افراق برخی قرم قهید  اهش را های تشتیج ت داق توانید می قاروها این: صترع ضتد قاروهای

 مهوق مصرف قستور طبق قعی اً باید قارو بوقن، مؤثر برایم برند

صب محرک ستگای این: واگ ع سک زیر  راحی طریق از ق سق روی پو صبی و گیرق می عرار سییق عف  از  ق را ع

 م ید  مک تشیج از  لوگیری بق تواند می اینم  ید می تحریک ا کتریکی صورت بق گذرق می گرقن

  ربوهیدرات  م و پرچرب غذایی رژیم این از قهید نمی پاسخ قارو بق  ق افراقی از نیمی از بیش:  توژنیک رژیم

 مبرند می سوق

 مقاق تغییر یا برقاهک توان می را هوق می تشیج ف ا یک باعث  ق مغز از ای ناحیق: مغز  راحی

سک ممکن  ق هایی قرمان از یکیم قارق اقامق  دید های قرمان مورق قر تح ی ات سترس قر اییدی قر ا هد، ق  با

سک مغز عمیق تحریک هی اینم ا سک رو هتق مغز قر ا کتروقهایی ان قر  ق ا  قر ژنراتور یک سپسم هوند می  ا

 مفرستد می مغز بق را ا کتریکی های تکانق تشیج،  اهش بق  مک برای ژنراتورم هوق می  اهتق سییق عفسق

ستگاهی هامل تح یق های روش از قیگر یکی سک ساز ضربان هبیق ق سی را مغز ف ا یک ا گویم ا  و  یدمی برر

 م یدمی ارسال تشیج توعف برای را قارویی یا ا کتریکی بار

 مهستید بررسی حال قر نیز راقیوسر ری و تها می  م های  راحی

 میابع:

https://www.epilepsy.com/ 

https://www.healthline.com/ 

https://www.healthline.com/health/epilepsy 

https://www.epilepsy.com/
https://www.healthline.com/
https://www.healthline.com/health/epilepsy
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 نیکو پاتوبیولوژی آزمایشگاه

DA9%86%C%D2%80%8E4%B8%D1%B8%D8%A8%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

9C%D8%DB3%B8%_%DA%AF%D7A8%D8%A8%C_%D8%DB1%B8%D7%A8%AF%D%

9%86D9%88%D1%B8%AA%D8%C%D8%DB2%B8%D9%88%BE%D9%D_%84% 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86

